
Executiva Nacional dos Estudantes de Letras – ExNEL 

Universidade Federal do Pará – UFPA 

Ata da Plenária Estadual 

 

Estado: Paraná 

Data: 23/07/2008 

Início: 20h – Final: 21h 

Local: Sala G3 – UFPA 

 

Pautas: 

1. Informes 

2. Executiva Estadual 

3. Executiva Regional 

4. Executiva Nacional 

5. EREL 2009 – Maringá/PR 

6. ENEL 2009 

 

1. Informes: Suprimido 

2. Executiva Estadual: Exposição dos problemas enfrentados pela executiva estadual. No 

EREL 2008 – Florianópolis foi deliberado que as vagas para essa executiva seriam 

preenchidas por Bruno Franceschini (UEM), Camila de Oliveira Taborda (UFPR) e 

Winnie Wounters (UEL), e que as mesmas seriam homologadas no ENEL 2008 – 

Belém/PA. Por ocasião do calendário acadêmico diferenciado, o executivo Bruno não 

pode comparecer ao ENEL, mas a plenária decide homologar ainda assim a sua eleição 

por ver como legítima a forma como o mesmo foi escolhido, na plenária realizada 

durante o Encontro Regional e pelo ótimo trabalho que vem realizando, 

principalmente por tomar a dianteira no processo de construção do IV Encontro 

Nacional (sic) dos Estudantes de Letras em Maringá. Por ocasião do descaso com a já 

mencionada pasta, delibera-se a substituição dos outros dois cargos da estadual, 

sendo eles ocupados por Everson de Lara Caetano (PUC-PR) e Josilene Pereira Cardoso 

(UFPR).  

3. Executiva Regional: Discutidas as possíveis candidaturas para os cargos e deliberado 

pelo apoio aos candidatos à reeleição. Júlio Cezar Marques da Silva (UFPR), Executivo 

de Comunicação, e Talita Ewald Wuerges (UFSC), bem como a candidatura de Ruan de 

Souza Mariano para a pasta da Coordenação Regional. 

4. Executiva Nacional: visto que tivemos inúmeras conversas com várias pessoas da 

regional Sul, deliberamos apoiar a candidatura de Meirielle Tainara de Souza (UFSC) à 



pasta de Comunicação Nacional. Por entender que é de extrema importância que o Sul 

continue seu movimento apartidariamente, decidimos votar, prioritariamente, em 

candidatos independentes, ou caso se faça necessário, abster-se da votação. 

5. EREL 2009: Colaborar ativamente na construção do Encontro sediado na cidade de 

Maringá, com indicativo de início de abril do próximo ano. 

6. ENEL 2009: Instigar a mobilização ainda este ano para a arrecadação de fundos para a 

ida das delegações do Sul ao ENEL 2009. Administrar comissão independente da 

entidade de base desta instituição (UFPR). 

 

Sem mais, encerra-se 

Belém, 23 de julho de 2008 

 

Júlio Cézar Marques da Silva 

Comunicação Regional Sul 


